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  بيان لألمة

  الشيخ مصطفى أبو اليزيد
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احلمد ِهللا الذي ال يحمد على كلِّ حاٍل سواه، الذي خلق املوت واحلياةَ ليبلوكم أيكـم                
يليـق  ونثين عليه ثناًء     أحسن عمالً وهو العزيز الغفور، حنمده سبحانه محداً يليق جبالِله،         

وأصلي وأسلم على إمـاِم املـتقني وقـدوِة         .. ونشكره على سابِغ نعِمه وآالِئه     بكماِله،
 ،الشاكرين الصابرين نبي              حىت أمتَ اُهللا عليِه أفـضالَه وصرب نا حممٍد رسوِل اِهللا خِري من ابتلي

الَِّذى نفْـِسى   و:"، وكان يقول  شهادة يف سبيل اهللا ِمراٍت ومرات     وكان يتمىن ال  ،  وِإنعامه
ثُم أُحيا، ثُـم     ، ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ    ، ثُم أُقْتلُ  ،ثُم أُحيا  ،ِبيِدِه لَوِددت أَنى أُقْتلُ ِفى سِبيِل اللَّهِ      

دوا صـروح   صلى اُهللا وسلم عليِه وعلى آِلِه وأصحاِبِه الطاهرين املرضيني الذين شي           "أُقْتلُ
وأشهد أنْ ال إله إال اُهللا وحده ال شريك لـه،           .الصِرب والزهِد واليقنيِ  ن بالعزاِئِم و  ديهذا ال 

  :القائلُ يف كتاِبِه العزيِز
}                اللّـه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي
  140آل عمران }ين آمنواْ ويتِخذَ ِمنكُم شهداء واللّه الَ يِحب الظَّاِلِمنيالَِّذ

 هقُونَ            {:والقائلُ سبحانزري ِهمبر اء ِعنديلْ أَحاتاً بوِبيِل اللِّه أَمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبسحالَ تو 
فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف          فَِرِحني ِبما آتاهم اللّه ِمن      

              ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعالَ ي أَنَّ اللّهٍل وفَضاللِّه و نٍة ممونَ ِبِنعِشربتسونَ ينزحي مالَ هو ِهملَيع{ 
  171-169آل عمران

ِذين هاجروا ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم قُِتلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه ِرزقاً حسناً وِإنَّ اللَّه               والَّ{:والقائلُ
اِزِقنيالر ريخ ولَه ِليمح ِليملَع ِإنَّ اللَّهو هنوضرالً يخدم مهِخلَند58،59احلج}لَي  

اب لَهم ربهم أَني الَ أُِضيع عملَ عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر أَو أُنثَى بعـضكُم               فَاستج{:والقائلُ
من بعٍض فَالَِّذين هاجرواْ وأُخِرجواْ ِمن ِدياِرِهم وأُوذُواْ ِفي سِبيِلي وقَاتلُواْ وقُِتلُواْ ُألكَفِّـرنَّ              
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  ُألدو ئَاِتِهميس مهنع             هِعنـد اللّهن ِعنِد اللِّه واباً مثَو ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج مهِخلَن
  195آل عمران }حسن الثَّواِب

  ..مث أما بعد
قلوٍب مطمئنٍة راضيٍة بقضاء    ، وب والشهادِة  اجلهادِ  أرضِ  األبيةِ  الصابرةِ  أفغانستانَ فمن أرضِ 

 ننعـى  ناِء والرفعِة واحلِق والثباِت واِد والكرامِة،     الس دِة من معاينْ  بكِل ما يف الشها   ، و اهللا
أبـو  (ها البارين، وبطالً من أبطاِلها امليامني وهو الشيخ القائد اإلسالميِة أحد أبنائِ أمِتنا  إىل  

  ..رمحه اُهللا تعاىل) الليِث اللييب
 وسـائر    مكـانٍ  وأحبابه وإخوانه ااهدين يف كلِ      وأقاربه معزين بل مهنئني به أهلَ بيِتهِ     

      اهدونَ واألنصارا هوأحباب هوال سيما إخوان ،يف أفغانستانَ وباكـستانَ، ويف      ،املسلمني 
ليبيا واملغرِب اإلسالمِي، وخنص بالتعزيِة والتهنئِة أمري املؤمنني املال حممـد عمـر جماهـد                

 حفظَهـم اُهللا    اِهللا أسامةَ بِن الدن وشيخنا أبا حممٍد أمين الظواهري        وشيخنا القائد أبا عبِد     
   وخِ         لنا و مجيعاً وأعظم اُهللا وتالميذَه هأحباِب الشيِخ رمح واملثوبةَ، وخواص األجر جيي هلمر

  .مدرسِتِه الفذِة رعاهم اُهللا
  .نا يف مصيبِتنا واخلف لنا خرياً منهارجاؤ، إنا ِهللا وإنا إليِه راجعون، اللهم فاحلمد ِهللا

 مثِلِه لَمحزنٌ، غـري أنَّ فرحنـا        ِفراقإنَّ مصابنا يف الشيِخ أيب الليِث رمحه اُهللا جلليلٌ، وإنَّ           
 ما متناه، بعد ذلك البذِل والعطـاِء وحـسِن الـبالِء،            -إنْ شاَء اهللاُ  -باستشهاِده، ونيِله   
  . علينا الـمصاب واإلجنازاِت الِفخاِم، لَيخِففوالتضحياِت اجلساِم

قاً للغايِة اليت طاملا سعى إليهـا وهلـا         مل يكن إال حتقُّ   ، الشيِخ أيب الليِث رمحه اهللاُ     إنَّ مقتلَ 
 تاً على طريِق اِهللاثاب ،تعرض، وإياها رجا ومتنى، وهي الشهادةُ يف سبيِل اِهللا مقبالً غري مدبرٍ      

 أعـالمِ  وجعلَه ِمن    ،الشدائِد، وبعد أنْ بوأَه اُهللا يف قلوِب املؤمنني مكانةً ساميةً         رغم احملِن و  
هواُهللا حسيب كذلك هدى حنسبا معه .الـهوضم الذين الكرام هوهكذا إخوان.  

نازلـةَ   م نازلتـه  وال م  ،داِنيمـوإنَّ أعداَء اِهللا مل يستطيعوا مواجهةَ الشيِخ أيب الليِث يف ال          
، سـالح اجلبنـاِء     واخليانـةِ  األقراِن، فهم أجنب من ذلك وأحقر، ولكنه سالح الغـدرِ         

  ..!األخساِء
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يا –لَئن كانَ أبو الليث قد رحل وأكرمه اهللا بالشهادة فقد أبقى اهللا لكم              : وحنن نقولُ هلم  
اضني مضاَءه، ومـن     ما يسوؤكم من إخوانه وحمبيه السائرين على طريقه وامل         -أعداء اهللا 
  .ا وعن اإلسالم واملسلمني خرياً، جزاه اهللا عنهم الذين رباهم وأحسن إعدادالرجاِل

 ولـن يـزالَ    جيالً من شباب أمة اإلسالم ممن كان         -يا أعداَء اهللا  –بل لقد أبقى اهللا لكم      
وأمثالُ أبو الليِثالشيخ ومثالًه قدوةً هلم من قيادات اجلهاِد وأبطاِله .  

  
فأبشروا يا أعداء    . وحيققوا رجاَءه وآماله بإذن اهللا     ،ؤالء بالٌ حىت يأخذوا بثأِرهِ    ولن يهنأ هل  

  . حبول اهللا وقوته،اهللا مبا خيزيكم
  

 وإال جـوهرةٌ يف   من الكواكب،وما الشيخ أبو الليث إال كوكب منري من جمموعة مشرقة 
 من الشهداء، وقد سـبقه يف عهـدنا         بطاِل األ  من الساداتِ   أمتنا الكرميةِ  يد جِ  يزين ِعقٍْد

  وكرام بدمائهم   خطوا   ،القريِب كرامدِ طريقدة كرامتها، من أمثاِل     ألبناء األمة الستعا    ا
وأمري االستشهاديني أيب    ،والقائد خطاب  ،والقائد أيب حفص املصري    ،الشيخ عبد اهللا عزام   

  .هم اهللا مجيعارمح ، وغريهم،والقائد مال داد اهللا ،ويمصعب الزرقا
  راً بدمائِ   فما يزداد الطريقهم إال تنو،  وشـوقاً إىل    ويقينـاً     السائرون إال بصريةً    وما يزداد

  . درميفالسري إصراراً على و ،حاق ملَّلا
 نوره  يطِمسه أو   ذوت ج  اجلهاد أو يطفئَ   نهي مسريةَ  األبطال ال ولن ي    فمقتل هؤالء السادةِ  

 وتثبيـت وشـحذٌ     وقوةٌ،  األمام للمسرية إىل    ، بل هو يف احلقيقة دفع      األعداء كما يتوهم 
  .وتشويق

 فهـو واهللا  ، أبشري بشهادة ابنك البار، النجيبة أيتها األمة الولود،وأبشري يا أمة اإلسالم 
وذكر وِن،لِك فخر لَمعرباس وهو ألجيالك م.  

 وحيدوهم إىل املقامات العالية  ،نري هلم الطريق  وإن شهادته لَِهي نور ونار ؛ نور ألولياء اهللا ي         
 ، قلوبهم وأجـسادهم   -بإذن اهللا –ونار على أعداء اهللا حترق       .الشريفة يف الدنيا واآلخرة   

"وإن غداً لناظره قريب".  
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 ولكنه كبري يف    ، الناس  يف أعمارِ   بعد عمٍر ليس بالطويلِ    ،ل الشيخ أبو الليث رمحه اهللا     حر
 مـن هجـرٍة      العظيمةِ باألعماِلباملَكرماِت ومواقِف الصدق و     مليءٌ ،ء اهللا امليزان إن شا  

 ومسامهٍة فعالٍة مميزٍة يف قيادة طليعـة        ، ودعوٍة وتربيٍة وصٍرب وثباتٍ    ،وجهاٍد وعلٍم وعبادةٍ  
  .وحنسبه واهللا حسيبه ممن وِضع هلُم القبولُ يف األرض .األمة ااهدة

  
 ، بـني أظهـركم     هؤالء هم قدوتكم احلاضرةُ    ، يا أبناَء أمتنا الغيورين    ،فيا شباب اإلسالمِ  

 فبـِهم   ، والتابعني هلم بإحسان   لم وأصحاِبهِ السائرون على طريق نبيكم صلى اهللا عليه وس       
  .تشبهواو فاقتدوا
،  والكمال الرجولِة هلموا إىل مياديِن، العال  إىل الدرجاتِ   إىل املسابقةِ  -وفقكم اهللا -هلموا  
  . ومنهم اإلسالِم وكونوا مع أبطاِل، األمِم وبناِء إىل اِهللا اجلهاِد والدعوِةمياديِن

  .واهللا موالنا وموالكم وهو خري الناصرين
  

ك أبا الليثاللهم ارحمعبد ،لَهزن وأكرم ،هِل درجتوأَع ،معه الشهداِء إخواِنِه ومجيع .  
 ،ركةً على أمـِة اإلسـالم     بهم   واجعلْ شهادت  ،اللهم بارك يف دمائهم وبارك على آثارهم      

  .آمني آمني آمني..  وال مبدلني خزايا و ال مفتونني غريوأحلقنا م شهداَء
  .وصلى اهللا على حممٍد وآله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني

  
  هـ1429حمرم 24اجلمعة 


